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hozzám közel állókat. Mit mondanak, ha a kalapáccsal 
az ujjukra csapnak? Egyik barátom nem bántja a bajok 
anyját, nagynénjét, hanem azt mondja, hogy „A rohadt 
életbe!”.  
   Drága Jézus, mit szólsz ezekhez? A Biblia tele van 
hirtelen fellobbanó heves érzelmi megnyilvánulásokkal. 
A héber ká’a azonban nem csak negatívumokat jelent, 
hanem Istennek népe iránti ragaszkodását, akkor is, ha 
ez büntetésben nyilvánul meg (4 Moz. 25, Zsolt 79,5 
stb). Istenük indulata a zsidó nép érdekében gerjed fel. 
Mikor megenyhül indulata, akkor szabadít, megbocsát 
(Ez 16,42, Joel 2,18).  Ilyen vallási hagyományba 
születő Jézus, mit tanácsolsz? Az világos, hogy te is 
kifejezted indulataidat.  
Szegény Péter megkapta a lesátánozás durvaságát (Mk 
8,31-, Mt 16,27-). A kardokkal előhuzakodó, teljesen és 
tartósan értetlen tanítványokat is lehurrogta az „Elég!”, 
elég legyen. (Mk 9,34). No, a Heródes sem tehette ki az 
ablakba, mikor titulusát megkapta: „Mondjátok meg 
annak a rókának…” (Lk 13,32). Számomra ezek azt 
sejtetik, hogy nem szégyen az, mikor indulatba jön az 
ember. Ahogyan és amivel ezt lereagálja, az lehet 
szégyene és lehet emberi minőségének is a 
megmutatója. 
 
 
VINCZE ENDRE 

CSALÁD ÉS TÁRSADALOM 
 
A nagycsaládos szülő vissza-visszatérő problémája és 
dilemmája: vajon társadalmilag hasznos tevékenységre 
tette-e fel élete legjavát? Munkájára ugyanis általában 
nem kap pozitív visszajelzést, elmarasztaló 
megjegyzéseket annál inkább. 
Egyfelől átéli, hogy alig tud megadni valamit a 
gyermekeinek mind abból, amit szeretne és 
elengedhetetlenül fontosnak tart, mert szükségszerűnek 
ismer fel - s itt nem anyagiakról van szó elsősorban. 
Másrészt nap mint nap tapasztalja a társadalom 
érzéketlenségét és közönyét magánéletében, 
munkahelyén és a hivatalos helyeken. 
A gyermek alapvető szükséglete a szeretet: "Szeretném, 
ha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié!" Nem 
tudja mindenki ilyen gyönyörűen kifejezni, mint Ady, a 
gyermek pedig nincs is tudatában annak, hogy mi 
hiányzik neki, de ha nem kapja meg, infantilis marad, és 
tönkre mehet a felnőtt élete, antiszociálissá és bűnözővé 
is válhat. 
Ezért szeretné a szülő "anyanyelvi szinten" megtanítani 
a gyermekét szeretni, mert szeretetet adni csak az tud, 
akit előbb szerettek! S a szeretet hiánya miatt születtek 
meg századunk népbetegségei: az elidegenedés, az 
egoizmus, a fogyasztói életszemlélet. 
A legtöbb modern ember alapvető érzése a szorongás. 
Legyen gazdag vagy szegény, képzett vagy tanulatlan, 
keleten vagy nyugaton élő, minden ma élő ember 

szorong. Mitől? Háborútól? Világpusztulástól, 
ökológiai katasztrófától, vagy éppen önmagunktól, 
technikai fejlettségünktől, erkölcsi feslettségünktől 
szorongunk? - A szorongásnak nincs tárgya, ezért nem 
tudjuk megfogalmazni, pedig már az is nagy 
könnyebbség lenne, ha legalább meg tudnók határozni, 
hogy mitől szorongunk tulajdonképpen.  
Az ember kínjában kieszel valami okot, amitől aztán 
retteghet, pl. a "háborús félelmet", de ez eltereli a 
figyelmét arról a sokkal kísértetiesebb tárgytalan 
szorongásról, ami benne van. 
A szorongás ellentéte az elrejtettség: a gyermek, ha 
anyja karjaiban pihen, nem szorong, oltalma ott biztos. 
Még a légoltalmi pincében sem szorongott, pedig egy 
világ dőlt össze körülötte. Az elrejtettséget nem a külső 
védelem jelenti, hanem az embert körülvevő szeretet. A 
külső védelem elháríthat bizonyos látható, 
megnevezhető veszélyeket, de a bizonytalan, 
láthatatlan, megnevezhetetlen szorongást egyedül a 
szeretet tudja legyőzni. "A szeretetben nincsen félelem" 
- mondja az apostol (1Jn_4,18). 
Így hát az, ami után a modern ember leginkább és 
legmélyebben vágyik: az elrejtettség. Ugyanis éppen ezt 
veszítette el. Jóllehet ismer minden külső védelmi 
berendezést a veszélyek ellen, de nélkülözi az 
elrejtettséget. 
Az idegorvosok és pszichiáterek egyik leggyakrabban 
használt fogalma az "elhagyatottsági komplexus" és a 
depresszió. Ezek akkor fejlődnek ki valakiben, ha 
kisgyermekkorban túl kevés anyai szeretetben és 
gyöngédségben volt része, illetve felnőtt korban sok 
sikertelenségi élményt élt át, nincs célja, hivatástudata, 
megbicsaklik az önmegvalósítása. Lelkileg 
elhagyatottnak érzi magát, szorongás tör ki benne, és ez 
a legkülönbözőbb jellemzavarokhoz vezet. A hiányzó 
anyai elrejtettség helyébe a legvadabb dolgokat 
hajszolja, hogy azok pótbiztonságot nyújtsanak. A 
biztonság utáni vágy féltucat biztosítás megkötésére, 
anyagiak megszerzésére, érzelmek megvásárlására 
ösztönzi, de miközben biztonságot keres, szorongást 
talál, hiszen a megszerzett javakat is védeni és 
biztosítani kell. Pénz, szenvedélyek, szexualitás 
megszerzése, kiélése csak átmeneti biztonságot ad, s 
elodázza a problémát. 
Ezt ismeri fel a gyermekét szerető szülő, s ettől szeretné 
megóvni, de ehhez szinte minden idő kevés. Mert a 
nevelés nem nevelői intelmek kinyilatkoztatásából áll, 
hanem egy életforma kialakítása és fenntartása, 
üzemeltetése révén valósul meg. Nem elég elvenni, 
megtiltani valamit, kiirtani a rosszra hajló vágyakat 
(nem is lehet), hanem alternatívát kell felkínálni, adni 
valamit, és a gyermeki spontán kibontakozási 
törekvéseket biztos mederbe terelni. 
Sok kirándulás és sok utazás, sport, művelődés, 
kulturális tevékenységek, zene, tánc, képzőművészet, 
nyelvtanulás, iskolai munka segítése, gyermekünk 
baráti körének és közösségének kialakítása, 
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gyerekzsúrok szervezése egy intézménynél külön 
fizetett munkaerő nem is kevés munkája lehetne. S 
akkor az infrastruktúra kialakításáról és működtetéséről 
még nem is beszéltünk, amire egy másik munkaerőt 
kellene felvenni: építkezés, lakásfelújítás, berendezések 
karbantartása, javítása, barkácsolása, kertművelés stb. 
Házimunkák végzése, mint a főzés, mosás, takarítás, 
kisgyermekek ellátása, etetése, fürdetése, vigyázása, 
orvoshoz vagy játszótérre vitele minimum egy 
harmadik munkaerő a nagycsaládban. S emellett legyen 
kihez odamenni, elbeszélgetni a gyereknek, 
négyszemközt a szülővel, mintha csak egyke lenne... - 
bizony mindezt a két szülő teszi a nagycsaládokban, 
miközben mindketten egy teljesen más profilú 
szakmában dolgoznak a megélhetésükért. 
A legtöbb nagycsaládos szülő megkeresi a lehetőségét, 
hogy időt nyerjen a gyermekei számára s a nevelés 
hatékonysága érdekében. A társadalmi környezet a 
legritkább esetekben partner ebben, sőt véleményével és 
adminisztratív intézkedésekkel inkább akadályozza 
ezeket a törekvéseket, ahelyett, hogy ösztönözne rá. 
Élősdinek nevezik a sokgyerekeseket, akik a dolgozó 
többséggel tartatják el magukat. A többlet-igényt nem 
ismerik el (ne csináljon annyi gyereket, ha nincs rá 
pénze!), a külön juttatásokat pedig segélynek nevezik 
(szociális-, nevelési-, gyermekgondozási-, anyasági 
segély stb), s igen megalázó feltételekhez kötik: kérni 
kell írásban, igazolásokat beszerezni a rászorultságról, 
órákat várni a hivatalok előszobáiban, míg 
véleményezik, elbírálják, aláírják, az összeget kiírják és 
egy másik épületben újabb sorban állas után kiadják a 
pénzt. 
Messzire vezetne közgazdasági, demográfiai, ökológiai, 
szociológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, hogy 
helyreállítsuk az értékrendszert a család javára. Hála 
Istennek, megteszik mások, szakavatottabbak. 
Tény, hogy az élet, az emberi lét fenntartása, 
folyamatossága mindent megelőző érték. Az élet 
átörökítése, újszülöttek táplálása-fölnevelése minden 
történelmi korban munkát, áldozatot, anyagi, szellemi, 
érzelmi, erkölcsi "ráfordítást" követelt a felnőtt 
nemzedéktől. Becsületes közgazdászok számolnak a 
JÖVŐT szolgáló ún. F (futurum) faktorral, amit a jövő 
beruházásaként tekintenek. Ezt az F-faktort soha nem 
fordíthatták a népek saját céljaikra-szükségleteikre, sem 
fogyasztásra, sem egyébre. 
Theodor W. Schultz Nobel-díjas amerikai közgazdász 
meglepő fejtegetést közöl az "emberi tőkéről" (human 
capital): a nemzeti jövedelem növekedése csak kisebb 
részben függ a tőke és munkaerő egyszerű mennyiségi 
növekedésétől. Nagyobb mértékben egy minőségi 
tényező a meghatározó: az emberi tudás és szakértelem 
s az ebbe történő beruházás hozama, hatékonysága, 
megtérülése jóval nagyobb, mint a "nem emberi" 
tőkeberuházásoké. Schultz a "jövő beruházásaként" 
fogalmazza meg a családot: "A háztartás, a férj és 
feleség által történő gyermektőke-felhalmozás a 
gyermek kihordásával kezdődik, és tartalmazza az 

egész gyermekkoron át tartó nevelési folyamatot... A 
gyermeknevelésnek ára van. Az iskolaköteles kort el 
nem ért gyermekek is már az emberi tőke valamilyen 
formáját alkotják... A gyermekek iskolakötelezettsége - 
akár kulturális, akár jogi értelemben - a jelentős 
költségtényezők között szerepelnek... Az emberi tőkébe 
való bruttó beruházásba beletartozik a megszerzés és a 
karbantartás költsége. E beruházások közé számít a 
gyermeknevelés, a táplálás, a ruházás, a lakás, az orvosi 
szolgáltatások és a saját idő felhasználása...." 
Ezek után logikus az állítás: az F-faktor fölélése az 
utódnemzedék rovására nem más, mint a jövő kirablása. 
Tragikomikus az, hogy akik az F-tényező 
megdézsmálása révén jutnak jogtalan előnyökhöz, ezt 
nem is érzik helytelennek, mert az F-faktor nem is 
részesül törvényes védelemben, amint a legfőbb érték, 
az ÉLET sem részesül törvényes védelemben: 
gondoljunk csak az abortusz körüli vitákra. Sőt, sokan 
"alapvető emberi jogaik" közé sorolják, hogy szabadon 
rendelkezzenek életükkel is, szabadon döntsenek 
továbbadásáról vagy tovább nem adásáról, a nem kívánt 
terhesség erőszakos megszakításáról, s hogy szabadon 
használhassák, fogyaszthassák, akár elfogyaszthassák a 
jövőt illető minden egyéb anyagi, szellemi, erkölcsi 
értékeket is. Törvénytisztelő, magukat becsületesnek 
tudó, tisztalelkiismeretű állampolgárok lehetnek ezzel 
együtt. 
Akik ma akarva-akaratlan megvámolják a jövőt - 
elsajátítván, megdézsmálván az F-faktort, a jövő 
beruházásait szolgáló értékhalmazt -, meglehet, a 
legkevésbé sem akarnak élősködni másokon. Hogy 
mégis jogtalan előnyökhöz jutnak, az a modern 
társadalmak - könnyen végzetessé váló - szerkezeti 
hibájából következik. Az utódlás költsége-fáradsága-
felelőssége tisztázatlan, elemi gondjai, feltételei 
rendezetlenek, megoldatlanok. Az utódnevelés költsége 
csak részben társadalmasított, a nevelés családbeli 
költségeinek jóval nagyobbik részét a szülői munkabér 
fedezi. Így önnön szándékától függetlenül 
"kizsákmányoló" szerepbe kerülhet a gyermektelen, az 
egykés s részben még a kétgyermekes is. 
Demográfiai oldalról egy tényt szeretnék felemlíteni: 
századunkban a népesedési arányszám Magyarországon 
évről évre csökkenő tendenciát mutatott, s 1981-től 
kezdve már abszolút értékben is csökkent az ország 
lakossága, az első évben 2000-rel aztán 20_000-rel, s ez 
egyre növekszik; ezzel párhuzamosan a társadalom 
elöregszik. Pedig gazdasági szempontból minden érték 
forrása az élőmunka. Fogyó, elöregedő társadalomban 
folyamatosan zsugorodik az élő-munkabázis, miközben 
csökken a termelőkorúak, s jelentősen nő az időskorú 
eltartottak aránya, tehát azonos technikai és 
szervezettségi szinten - más társadalmakhoz 
viszonyítva - szükségképpen és folyamatosan csökken 
az életszínvonal is. Az élet szűkített újratermelése a 
társadalomban az értékek szűkített újratermelését 
eredményezi. 
 


